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BUPLs høringssvar "Fællesskab, der forandrer. Sverigesmodel i Ballerupoptik".
BUPL Storkøbenhavn kvitterer hermed for modtagelsen af hørringsmaterialet ”Fællesskaber,
der forandrer, Sverigesmodel i Ballerup optik.
Vi er helt enige i, at børn og unge i udfordringer bør hjælpes så hurtigt og tidligt som muligt.
Vi er ligeledes enige i, at stærkt tværfagligt samarbejde er et vigtigt udgangspunkt, når der
skal etableres hjælpeforanstaltninger for et barn / familie.
Forskning viser, at en tidlig forebyggende indsats ikke blot er en kæmpe gevinst for barnet /
familien, men i den grad også for samfundet / økonomien.
Det er en kendt sag, at pædagogerne ofte har oplevet samarbejdet med forvaltningen som
mangelfuldt. Mangelfuldt grundet sparsom kontaktflade til og dialog med de socialrådgivere,
der har mulighed for at sætte foranstaltninger i værk. Det har resulteret i usikkerhed på hvornår en indberetning gør en egentligt forskel for barnet / familien.
Med de tre forebyggende socialrådgivere er der kommet rigtig gode erfaringer, og der er
etableret et godt tværfagligt samarbejde mellem daginstitutioner og socialrådgivere omkring
børnene og deres familier. Pædagogerne har gennem deres hverdagskontakt med børnene
og familierne en unik mulighed for at spotte børn i udfordringer, og dermed mulighed for hurtigt sammen med sagsbehandleren at kvalificere den forbyggende indsats.
Vi vil stærkt anbefale, at Sverigesmodellen bliver set i sammenhæng med Kvalitet i dagtilbud, skole og klub. Det er svært at se, hvordan pædagoger i dagtilbud, skole og klub skal
kunne løfte opgaven, hvis ikke der kommer ressourcer til arbejdet med de inkluderende miljøer i hverdagsfællesskabet, dvs. til implementering af foranstaltninger i hverdagspraksis
samt opbygning af et struktureret tværfagligt samarbejde. Samtidig har vi svært ved at se
hvordan Sverigesmodellen skal kunne gøre en forskel hvis ikke der skabes mulighed for systematisk at arbejde med den pædagogiske udvikling i almenmiljøet.
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